
1 

 
----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

UNIDADE IV – PRINCIPAIS ESCOLAS E MOVIMENTOS  

DA HERMENÊUTICA JURÍDICA CONTEMPORÂNEA  

 

OBS:  1.  Perguntas e respostas dos questionamentos para aprofundamentos e fixação (Modelo) 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

 

29) Como era o contexto histórico na Áustria, no início da atividade de Hans Kelsen? 

 

Resposta =>  
Na Áustria, país que se pusera neutro no conflito bélico e que temia ser tragado por um novo confronto 

internacional, sobretudo tendo em vista a política expansionista da vizinha Alemanha. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

30) Qual o objetivo de Hans Kelsen ao propor uma Teoria Pura do Direito? 

 

Resposta =>  
Hans Kelsen relançou em novas bases o formalismo jurídico, agora sob o nome de Teoria Pura do Direito. 

Ele pretendia com o seu trabalho elaborar uma teoria do direito capaz de sustentar sua própria 

juridicidade, sem depender das demais ciências, apoiando-se naquele elemento particular que 

distingue a norma jurídica das outras normas sociais, que é o seu poder de coerção comandado pelo 

Estado. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

31) De que modo Kelsen construiu a sua teoria pura, inspirado no pensamento de Kant? 

 

Resposta =>  
Partindo desses princípios e utilizando parâmetros do formalismo conceitual tradicional, Kelsen construiu 

uma teoria pura do direito, pelo fato de levar o Direito ao ideal da cientificidade, com objetividade e 

exatidão, purificando-a de todas as influências ideológicas presentes nas ciências sociais. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

32) Explique o conceito de imputação, a base da teoria de Kelsen. 

 

Resposta =>  
Kelsen constrói sua teoria normativa com base na idéia de imputação, pois, o jurista, tal como o cientista, 

deve colocar-se diante do seu objeto de estudo, o fato comportamental, limitando-se a uma análise 

objetiva, deve preocupar-se com o que ele efetivamente vê e com a repercussão disso no âmbito da 

juridicidade, pois existe uma norma posta que imputa uma sanção a quem a desobedece. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

33) Como deve o jurista comportar-se ao analisar um fato, segundo Kelsen? 

 

Resposta =>  
Para Kelsen, a análise do cientista jurídico consiste em ligar um fato, ou seja, um comportamento 

socialmente imputado, a uma consequência, a uma sanção, sem expressar qualquer juízo de valor moral ou 

social ou político presente nessa conexão. Nem todos os comportamentos sociais são imputados, ou seja, 

nem todos recebem uma sanção. Assim, ato jurídico será aquele ato da vida cotidiana que recebe um 

significado jurídico. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 
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34) O que diferencia os fatos jurídicos dos fatos não jurídicos? 

 

Resposta =>  
O fato é jurídico quando reflete uma norma positivada em lei, ou seja, seriam os acontecimentos, previstos 

em norma de direito, em razão dos quais nascem, se modificam, subsistem e se extinguem as relações 

jurídicas; enquanto, que os fatos não jurídicos são os que decorrem de uma ação volitiva humana, ou seja, 

sua realização exige como pressuposto a manifestação da vontade do homem, sendo a vontade humana 

necessária à sua formação e o seu desenvolvimento da mesma. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

35) Qual o novo significado atribuído por Kelsen á interpretação autêntica? 

 

Resposta =>  
O novo significado atribuído por Kelsen à interpretação autêntica, aquela que é dada pelo próprio autor da 

norma, vinculando a esta todas as demais, ou seja, a interpretação é, portanto, uma operação mental que 

acompanha o processo de aplicação do Direito no seu progredir de um escalão superior para um escalão 

inferior. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

36) Enumere e explique quatro regras ou princípios da teoria da interpretação de Kelsen. 

 

Resposta =>  
1) A interpretação é uma operação mental que acompanha o processo de aplicação do Direito no seu 

progredir de um escalão superior para um escalão inferior. 

 

2) A relação entre um escalão superior e um escalão inferior da ordem jurídica, como a relação entre 

Constituição e lei, ou lei e sentença judicial, é uma relação de determinação ou vinculação; a norma 

do escalão superior regula o ato através do qual é produzida a norma do escalão inferior ou o ato de 

execução, quando já deste apenas se trata; ela determina não só o processo em que a norma inferior 

ou o ato de execução são postos, mas também, eventualmente, o conteúdo da norma a estabelecer ou 

do ato de execução a realizar. A conclusão é que a teoria da interpretação de Kelsen se baseia na 

compreensão da lei como um ato de vontade do legislador que transfere para a ordem social um 

comando normativo. 

 

Na teoria pura do direito, o estudo do direito divide-se, basicamente, em dois grandes ramos:  

3) A Teoria Estática do direito: Concentra-se sobre as normas em vigor, reguladoras da conduta 

humana e, estuda a pessoa como sujeito jurídico, a capacidade jurídica, a relação jurídica, o dever, a sanção, 

a responsabilidade, os direitos subjetivos e as competências; E  

4) A Teoria Dinâmica do Direito: Concentra-se sobre as normas em vigor que regulamentam o 

processo jurídico, em que o direitos é produzido e aplicado e estuda o fundamento de validade da ordem 

normativa e a estrutura escalonada da ordem jurídica (as relações hierárquicas entre as normas). Algumas 

conclusões amplamente aceitas na atualidade, tais como a identidade entre Estado e direito, a redução da 

pessoa física à pessoa jurídica, a redução do direito subjetivo a direito objetivo e da autorização ao dever e a 

negação do caráter de direito internacional ao chamado direito internacional privado. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

37) Por que razão, segundo Kelsen, os interesses e os valores inseridos na norma não interessam para o 

jurista? 

 

Resposta =>  
Segundo Kelsen não interessa ao jurista examinar o conteúdo da lei enquanto manifestação da vontade do 

legislador, mas interessa o fato de alguém determinar o comportamento de outrem. “Não é essa vontade 

contida na lei que irá importar a Kelsen, uma vez que a norma pode receber qualquer conteúdo, mas a lei em 

si, é bastante por si só.” O que importa é se a lei é válida. 
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----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

38) Kelsen entende o Direito como um saber distanciado e isolado das ciências sociais. O que isso 

significa? 

 

Resposta =>  
Significa que para Kelsen o Direito é visto como um ramo do saber separado e isolado das ciências sociais. 

Para ele, o Direito é uma ciência puramente descritiva. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

39) Por que Kelsen considerava o Direito uma ciência descritiva? 

 

Resposta =>  
Kelsen considerava o Direito uma ciência descritiva, devido o Direito deve ser compreendido por si 

mesmo. 
 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

40) O que é a teoria da moldura, aplicada para a interpretação dos fatos jurídicos? 

 

Resposta =>  
Ela consiste no fato do Direito poder aplicar a forma, em todas as hipóteses, uma moldura dentro da qual 

existem várias possibilidades de aplicação, pelo que é conforme ao Direito todo o ato que se mantenha 

dentro deste quadro ou moldura, que preencha esta moldura em qualquer sentido possível. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

41) De que maneira é possível encontrar várias interpretações possíveis através da moldura? 

 

Resposta =>  
A “moldura” jurídica é determinada pela própria norma, pois, nela podemos as várias significações 

verbais da norma, a vontade do legislador, a opção por uma ou outra de suas normas que se 

contradizem, em que interpretar significa explorar as várias alternativas existentes dentro da moldura 

criada pela norma. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

42) De que modo Kelsen considera as teorias que defendem o preenchimento das lacunas do Direito 

com outras fontes? 

 

Resposta =>  
Kelsen rejeita todos os métodos de interpretação que defendem o preenchimento de 'lacunas da lei' com 

materiais de outra procedência, que não estritamente aquilo que se encontra dentro do contorno definido 

pela norma em apreço. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

43) Qual a importância da vontade do legislador na interpretação da norma, segundo Kelsen? 

 

Resposta =>  
Para Kelsen, a importância da vontade do legislador na interpretação da norma consiste no fato de que a 

interpretação da norma e a sua aplicação ao caso concreto não podem ultrapassar os limites colocados 

pela vontade do legislador, expressa na literalidade do texto. 
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----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

44) Qual a diferença entre uma interpretação juridico-cientifica e uma interpretação juridicopolítica? 

 

Resposta =>  
A interpretação jurídico-científica não pode fazer outra coisa senão estabelecer as possíveis significações 

de uma norma jurídica. Ela só pode estabelecer possíveis significações de uma norma jurídica, também, a 

mesma não pode decidir pelas possibilidades que revelas, devendo deixar ao órgão aplicador do direito tal 

decisão; além, disso deve evitar a ficção da única interpretação correta, ficção que só presta à jurisprudência 

tradicional consolidar o ideal de segurança jurídica, ideal realizável apenas aproximadamente, por exemplo: 

os advogados ou escritores que propõem apenas uma dentre as várias interpretações não realizam função 

jurídico-científica. 

 

Enquanto, a interpretação juridicopolítica (de política jurídica) busca influenciar sobre a criação do direito, 

destacando para o fato de que a ficção da univocidade das normas apresenta vantagem, mas esta vantagem 

não justifica o uso dessa ficção numa exposição jurídico-científica do direito positivo, ou seja, seria 

apresentar falsamente como verdade científica aquilo que é apenas um juízo de valor político. Portanto, ela 

elege uma interpretação determinada, dentre as várias determinações possíveis, 

como a única acertada. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

45) De que modo Kelsen a função social do Direito, defendida por Savigny? 

 

Resposta =>  
Kelsen aproxima a ciência jurídica mais das ciências da natureza, com a sua teoria da imputação, se coloca 

em posição antagônica ao pensamento de Savigny, na medida em que este prefere aproximar a ciência 

jurídica das ciências sociais, na busca de identificar a função social do Direito. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

46) Quais os pontos da teoria de Kelsen que trouxeram maior contribuição prática ao Direito? 

 

Resposta =>  
Os pontos da teoria de Kelsen trouxeram na prática ao Direito consiste no fato de que:  

1) A idéia da construção lógico-estrutural do ordenamento jurídico, conquanto excessivamente rígida, 

tem ainda abrangente aplicação no processo do controle da constitucionalidade das leis, assim como 

nas questões operacionais relativas à validade e à vigência das normas. 

2) A segurança psicológica trazida pelo esquema formalista escalonado seduziu e ainda seduz 

numerosos operadores do Direito. 

3) A imagem da moldura é bastante atraente no sentido de estabelecer parâmetros para os advogados e 

os órgãos julgadores. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

47) Faça duas críticas à teoria pura do Direito de Kelsen. 

 

Resposta =>  
Duas criticas que podemos citar são:  

1) O primeiro é o isolamento em que ele colocou o Direito na relação com as ciências sociais é, sem 

dúvida, o ponto mais crítico do seu pensamento;  

2) E o segundo seria afirmar que os órgãos judiciais devem mover-se exclusivamente na moldura da 

norma, para assim agirem livres dos preconceitos de ordem social ou moral, é uma verdadeira ficção 

jurídica. A idéia de que a validade da norma jurídica encontra-se em si mesma, pelo simples fato de 

estar posta, contradiz toda sadia racionalidade presente nas ações humanas, dentro da qual se situam 

também os atos jurídicos. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 
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48) Identifique e explique os fundamentos históricos da tópica jurídica. 

 

Resposta =>  
A tópica pode ser entendida como sendo uma técnica de pensar problematicamente, adotando-se como 

premissa maior o problema, enquanto o sistema seria colocado em premissa menor, ou seja, o sistema 

deveria se adequar ao problema para se encontrar uma solução. Pode ser compreendida como um método de 

interpretação e, até mesmo, como opositora à sistemática lógico-formal ao basear-se fundamentalmente em 

catálogos de topoi, que por sua vez, poderiam se resumir às próprias normas jurídicas positivadas. 

VIEHWEG, ao buscar compreender a ciência do direito do ângulo de sua estrutura, investigou a teoria da 

Práxis ao invés de uma teoria da ciência nos parâmetros cartesianos e, dessa forma, resgatou a Tópica como 

subtrato de todo o sistema ao resgatar o referencial histórico-institucional do direito. Nesse sentido, a Tópica 

não consiste num método de interpretação, mas numa forma de raciocínio argumentativo e problemático do 

conhecimento, dentro de um sistema jurídico aberto onde se verifica princípios e regras, a Tópica pode ter 

uma salutar contribuição ao atualizar e renovar a Hermenêutica Constitucional, não de forma a substituir o 

sistema lógico-dedutivo por um sistema-tópico, mas participar enquanto processo de corroboração entre os 

fatos e as normas Constitucionais (regra e princípios) de forma a substanciar as premissas adotadas nas 

decisões e nas construções normativas, dentro de uma concepção pós-positivada do direito, não deixando em 

segundo plano aquilo que representa a própria razão do sistema jurídico. 

  

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

49) Como foi o aproveitamento para o Direito Romano feito por Cícero, a partir da tópica de 

Aristóteles? 

 

Resposta =>  
Cícero aproveitou para o estudo e praticas jurídicas, em  que ela serviu de modelo sobretudo a ação dos 

pretores e jurisconsultos romanos; Na tópica de Aristóteles é analisada a arte da disputa, partindo da 

diferença entre os raciocínios dialéticos e os apoditicos. Estes últimos são aqueles que se formam a partir de 

deduções formuladas com base em preposições tidas como verdadeiras, inquestionáveis, como são os 

axiomas presentes na aritmética e na geometria. Já, os primeiros são resultados de preposições de formadas 

por opiniões aceitas na sociedade, a partir de um processo argumentativo. Para os propósitos da ciência do 

direito, apenas o modelo dialético será utilizado, até mesmo, porque ela representa o fundamento básico do 

raciocínio tópico.  

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

50) Em que consiste a proposta de Theodor Viehweg para a aplicação do pensamento tópico ao 

Direito? 

 

Resposta =>  
A proposta de Theodor Viehweg é justamente a da retomada de um pensamento tópico no campo do 

direito, que ficou sufocado a partir de toda a preocupação sistematizante surgida na modernidade com o 

positivismo. Segundo ele, a tópica representaria uma alternativa preciosa ao excesso de formalismo 

presente na concepção positivista do direito, uma vez que, ao se deparar com problemas concretos, o 

juiz tem que lançar mão do arcabouço normativo disponível, mas consciente de que nem sempre se mostra 

suficiente para dar-lhes uma solução satisfatória. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

51) Apresente duas vantagens da aplicação do raciocínio tópico para o Direito. 

 

Resposta =>  
A primeira vantagem é que o raciocínio tópico é de grande valia, pois a partir dele, poderia o julgador 

incorporar novos conteúdos ao ordenamento jurídico. E a segunda vantagem é que ela representa uma 

alternativa preciosa ao excesso de formalismo presente na concepção positivista do direito, já que nos 

problemas concretos, o juiz teria que lançar mão do arcabouço normativo disponível, mas consciente de que 

nem sempre se mostra suficiente para dar-lhes uma solução satisfatória. 
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----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

52) De que maneira a tópica jurídica relaciona o direito sistemático com o direito assistemático? 

 

Resposta =>  
A tópica representa uma verdadeira busca de premissas e pode ser harmonizada com o raciocínio 

sistemático, no momento em que se perseguem os fundamentos do próprio sistema, inclusive como 

importante instrumento de garantia de sua estabilidade. Outro fator, que reforça a proposta de integração do 

raciocínio tópico ao sistemático, está ligado à constatação prática, de que o processo de aplicação do direito, 

em diferentes situações, lança mão de um raciocínio baseado nas peculiaridades de cada caso. Nesse 

particular, a análise dos fatos e provas no curso do processo representa um procedimento genuinamente 

tópico, sendo a interpretação das normas o elo de ligação entre o aspecto problemático do processo (ligado 

ao estudo das provas) e a dimensão sistemática do ordenamento (formada pela integração entre as normas 

positivas).  

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

53) Que significa compreender o ordenamento jurídico como um conjunto de “topoi” consolidados? 

 

Resposta =>  
A visão sistematizante do pensamento jurídico positivista se funda em um verdadeiro equívoco, pois parte de 

uma idéia fechada de sistema, desconsiderando algo fundamental, que é a própria origem tópica dos sistemas 

normativos. Em verdade, o que se chama de ordenamento jurídico nada mais é do que um genuíno conjunto 

de “topoi” consolidados, tendo sido o grande erro das concepções positivistas do direito justamente o de 

negligenciar os vínculos tópicos das normas jurídicas com os fatos donde provêm, enfatizando apenas o 

caráter sistemático do ordenamento jurídico e negando as suas fontes.  

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

54) Qual a utilidade trazida pela tópica para a aplicação do Direito aos casos concretos? 

 

Resposta =>  
A utilidade trazida pela tópica para a aplicação do Direito aos casos concretos consiste no processo 

interpretativo, e, também, na dinâmica da aplicação do direito, em que se fará um enquadramento 

jurídico dos fatos, buscando fazer do fato social uma decodificação para obter uma classificação 

juridicamente mais compreensível. Portanto, Tópica está ligada a constatação prática e ao processo de 

aplicação do direito que será aplicada em cada caso, sendo útil para contribuir para romper com o 

formalismo. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

55) Quais as vantagens da tópica em relação ao formalismo, quando se trata de conceitos jurídicos de 

cunho valorativo? 

 

Resposta =>  

Podemos enumerar algumas, como: 

1) A Tópica vai contribuir para romper com o formalismo; 

2) Ela busca emitir juízos de valor a respeito de atitudes sociais;  

3) Os próprios conceitos citados resultam de uma abordagem de determinadas situações, à luz do 

conceito de justiça, que passa assim a ser reconhecido como parte integrante do sistema; 

4) A legitimidade de uma declaração de vontade não pode ser submetida a um juízo puramente formal, 

pois, sob este prisma, um determinado ato jurídico precisaria apenas preencher certos requisitos 

legalmente estabelecidos, para que viesse a gerar efeitos no mundo jurídico. 

 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

 



7 

 
56) Por que a tópica não é propriamente um método, mas um estilo? 

 

Resposta =>  
Podemos dizer que “a tópica não é propriamente um método, mas um estilo, devido ela não ser é um 

conjunto de princípios de avaliação da evidência, cânones para julgar a adequação de explicações propostas, 

critérios para selecionar hipóteses, mas um modo de pensar por problemas, a partir deles e em direção a 

eles.” 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

57) De que modo a Tópica pode ser adotada com proveito na interpretação da Constituição? 

 

Resposta =>  

Neste caso a Tópica pode ser adotada com proveito na interpretação da Constituição, quando ela 

possibilita dar um significado mais abrangente do problema, na medida em que se admite um sem-fim de 

conexões. As várias e possíveis dimensões do problema são levados em consideração, podendo ainda 

correlacionarem-se das mais diversas maneiras. Tudo para provocar um entendimento mais amplo, profundo 

e favorável de questões complexas, como as que tangem a justiça.”; também, pelo fato dela ter a vantagem 

e a possibilidade de ser sensível ao problema da necessidade de soluções variáveis para casos 

diferentes. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

58) O que são “interesses”, na concepção jurídica de Philipp Heck? 

 

Resposta =>  
Para Philipp Heck interesse é quando o Direito atua sobre a vida das pessoas, sobretudo na realização das 

decisões judiciais. O objetivo último das decisões judiciais como resultado da aplicação do Direito aos casos 

concretos é a satisfação das necessidades da vida social, das tendências e apetências presentes na 

comunidade jurídica. A isso chamamos de “interesses”. 
 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

59) O que significa, segundo Heck, uma teoria histórico-objetiva da interpretação? 

 

Resposta =>  
Para Heck, a “teoria histórico-objetiva” da interpretação consiste no fato do que: “O legislador não é 

simples ficção ou fantasma, mas uma designação que engloba todos os interesses vigentes da comunidade 

(valores). Assim, a questão por vezes posta de saber se a vontade procurada é a do legislador de hoje ou de 

ontem resolve-se com clareza. O escopo da determinação judicial do direito é, sem dúvida, a proteção de 

interesses atuais. Mas a realização desse escopo tem como fator o conhecimento daqueles interesses 

cujas exigências se revelaram já em forma de lei.” 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

60) Qual a crítica de Karl Larenz à teoria da jurisprudência dos interesses? 

 

Resposta =>  
Karl Larenz critica essa posição doutrinária de Heck, afirmando que ele permanece, ainda que 

inconscientemente, ligado ao positivismo jurídico, embora ele rejeite essa doutrina. Ao enfatizar as 'causas', 

Heck estaria se aproximando do modelo de ciência causal (física, biologia), onde o que se busca é a 

explicitação das causas. Segundo Larenz, além das causas representativas dos interesses que atuam sobre o 

legislador, devem se considerar também outros fatores de ordem cultural igualmente importantes, que são os 

juízos de valor. Toda afirmação jurídica contém, de modo implícito, juízos de valor sobre os conflitos 

subjacentes na sociedade. Cada tomada de posição, como cada decisão humana, é movida por por critérios de 

valor, de modo que a menção apenas das 'causas sociais' para a elaboração das normas não alcança a 

verdadeira motivação delas.  

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 
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61) De que modo a Jurisprudência das Valorações compreende o Direito? 

 

Resposta =>  
O legislador age valorando os interesses individuais e gerais da comunidade, ordenando-os de acordo com as 

circunstâncias históricas, de maneira que o modo como ele valora esses diversos interesses e necessidades, 

bem como o que o faz privilegiar uns ou outros, produz efeitos decisivos na interpretação posterior das leis, 

principalmente para a sua aplicação aos casos por ela não regulamentados diretamente, quando se fará a 

aplicação por analogia, à luz dos critérios de valoração. A Jurisprudência das Valorações destacou-se por 

reconhecer o Direito como parte de um conjunto de saberes até então desconsiderado pelos doutrinadores, 

tendo como referência básica o tema da cultura.  

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

62) Qual a relação entre a teoria tridimensional do Direito, de Miguel Reale, e a Jurisprudência das 

Valorações? 

 

Resposta =>  
Há relação entre estas duas teorias está na relação do modo valorativo da realidade. Na Jurisprudência dos 

Valores, o legislador age valorando os interesses individuais e gerais da comunidade, ordenando-os de 

acordo com as circunstâncias históricas, de maneira que o modo como ele valora esses diversos interesses e 

necessidades o faz privilegiar uns ou outros, produzindo efeitos decisivos na interpretação posterior das leis, 

seja na aplicação direta ou por analogia. A Teoria Tridimensional do Direito, de Miguel Reale, observa que, 

mencionar a dimensão cultural, o valor, implica em reconhecer a existência de uma orientação por ele 

determinada e, neste caso, inclui-se uma quarta característica que é a da preferibilidade. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

63) Qual o desafio que se coloca para o juiz ao adotar a hermenêutica das valorações para a decisão 

dos casos concretos? 

 

Resposta =>  
O grande desafio que se coloca para o juiz ao utilizar a hermenêutica das valorações é o de, ao mesmo 

tempo, ser fiel à valoração objetivada pelo legislador na criação norma e ainda ser capaz de objetivar em suas 

sentenças, suas próprias valorações de um modo racional e fundamentado, ligado ao raciocínio jurídico, 

devendo ultrapassar o plano lógico e atentar para os valores. 

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

64) Por que a decisão judicial não pode ser uma simples conclusão lógica? 

 

Resposta =>  
Porque o legislador, ao produzir uma norma ele deixa-se guiar por intenções de regulamentação e ideais de 

justiça, que significam valores/valorações, desta forma a aplicação da norma pelo juiz requer que a valoração 

do caso concreto em julgamento se faça de acordo com as valorações do legislador. Então, a atividade 

judicial sempre passará por uma valoração, não podendo ser conduzida apenas por uma simples conclusão 

lógica.  

 

----x--------x--------x--------x--------                            --------x--------x--------x--------x---- 

65) Como se coloca a questão entre os poderes legislativo e judiciário no contexto da Jurisprudência 

das Valorações? 

 

Resposta =>  

Os poderes legislativos e judiciários, no contexto da Jurisprudência dos Valores, colocam-se em luta, 

traduzidas em, “vontade do legislador (subjetivismo) – Poder Legislativo” e a “vontade da lei (objetivismo) – 

Poder Judiciário”, onde a o Poder Legislativo busca a democracia de modo que deve-se privilegiar a vontade 

do legislador, autêntico representante do povo. Por outro lado, o Poder Judiciário busca realizar a justiça 

aplicando a lei no caso concreto. A conclusão desta luta é que há uma dualidade na interpretação (produtos 

da hermenêutica), então prevalecerá aquele que desenvolver o argumento mais convincente, e objetivamente, 

atenda ao que a sociedade espera das autoridades, que a justiça se realize através da solução mais adequada e 

razoável para cada caso. 
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